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Tělocvična Crossfit Praha jako aréna vyjednávání genderových identit

          Petra  Kozílková vo svojej diplomovej práci analyzuje participáciu žien v crossfite a to na 

príklade vybranej telocvične, v ktorej skúmala dynamiku, reflexiu a organizáciu  gendrovej identity 

cvičeniek. 

Autorka  si  pre  svoj  výskum  vhodne  zvolila  kombináciu  zúčastneného  pozorovania  a  semi-

štrukturovaných  rozhovorov,  ktoré  jej  pomohli  kontextualizovať  dáta  z  terénu.  Musím  však 

konštatovať, že časti, ktoré vychádzajú zo zúčastneného pozorovania sú empiricky silnejšie, než 

dáta  prijaté  v  priebehu  rozhovorov.  Tie  pôsobia  veľmi  fragmentovane,  v  texte  sú  radené  skôr 

tematicky a ilustračne, a skoro bez interpretácie. Na druhej strane veľmi pozitívne hodnotím to, že 

počas terénneho výskumu  citlivo a dynamicky reflektovala empirické dáta, problematizovala svoju 

pozíciu   v  teréne.  Len  v  samotnom  závere  práce  autorka  akoby  stratila  kontrolu  nad  svojou 

pozicionalitou-a  príliš  nadšene  až  aktivisticky vyzdvihuje  pozitíva  cvičebného systému (pre  ňu 

samotnú?)

Petra  Kozílková  kriticky  zvažovala  výber  hlavného  "leitmotívu"  práce,   ktorý  by  udržal 

kompatibilný  etnografický  žáner.   Tento  proces  nebol  pre  ňu  (ani  pre  mňa  ako  školiteľku) 

jednoduchý,  vyžadoval  trpezlivé  premýšľanie  nad  celým výskumom.  Samotné  dáta  z  terénu  ju 

nakoniec  viedli  k  voľbe  zamerať  sa   výhradne  na  gendrové  aspekty  skúmaného  sociálneho 

priestoru.

     

Petra Kozílková sama v posudzovanom texte  uvádza, že ju v jej terénnom výskume ovplyvnila 

kniha Loica Wacquanta Body  & Soul,  takže sa rozhodla pre skutočne "vtelesnený"  (embodied) 

terénny výskum a začala aktívne cvičit  crossfit.  To, že sa jednalo o silnú inšpiráciu  dokladá aj 

detailná  rozpracovanost  a  kvalita  kapitol  (veľmi  čtivé  a  jasné  argumentácie),  ktoré  popisujú 

samotný skúmaný sociálny priestor - telocvičnu a lokalizáciu  (a interakciu) výskumníčky v teréne.

Petra  Kozílková  vo  svojej  diplomovej  práci  zaujímavo  ukazuje  Crossfit  Praha  ako  (dľa 

predstaviteľky tzv.Tretej  vlny feminizmu-Heywood )  príklad  tzv.diskrétného feminizmu,  kde  sú 

tradičné gendrové formácie zpochybňované. Byť fyzicky silnou (resp.atletickou)  nie je poprením 



feminity cvičeniek, práve naopak. Je materiálnym a viditeľným dôkazom ich gendrovej sily, ktorá 

sa ale  prejavuje výhradne v špecifickom prostredí telocvične (podporovaná zdielaným diskurzom), 

ale vo vonkajšom  svete už nie je významná. 

Posudzovanú a mnou vedenú prácu hodnotím na pomedzí výborný až veľmi dobrý, v závislosti na 

kvalite ústnej obhajoby práce.
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